
Protecţia socială

 

 

Legea 584/29 octombrie 2002 privind măsurile de prevenire şi combatere a maladiei  
SIDA şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV

Pentru  o  alimentaţie  corespunzătoare,  atât  pentru  bolnavii  internaţi  şi 
instituţionalizaţi, cât şi  pentru cei din ambulatoriu, care să asigure eficienţa în 
tratamentul  cu  medicamente  antiretrovirale,  se  acordă  indemnizaţii  lunare  de 
hrană, în cuantum aprobat prin hotărâre a Guvernului.

 

Hotărârea  de  Guvern  nr.  1.177/2  octombrie  2003  privind  aprobarea  cuantumului  
indemnizaţiei  lunare  de hrană cuvenite  persoanelor  infectate  cu  HIV sau bolnave  de 
SIDA, modificată prin Hotărâre nr. 1.916/22 decembrie 2006 privind nivelul alocaţiilor de 
hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice şi creşe

Art. 1 – (1) Cuantumul indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite adulţilor infectaţi 
cu HIV sau bolnavi de SIDA, internaţi, instituţionalizaţi şi din ambulatoriu este de 
11,5 RON/zi. 

Cuantumul indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite copiilor infectaţi cu HIV sau 
bolnavi de SIDA, internaţi, instituţionalizaţi şi din ambulatoriu este de 9 RON/zi.

Art. 2 – Sumele reprezentând cuantumul indemnizaţiilor prevăzute la art. 1 se 
suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale 
şi Familiei.

Art.  3  –  (1)  Plata  indemnizaţiilor  lunare  de  hrană  prevăzute  la  art.  1  se 
efectuează prin direcţiile pentru dialog, familie şi solidaritate socială judeţene şi a 
municipiului Bucureşti. 

 

Legea 448/18 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap

Art.  2 –  (1) Persoanele  cu  handicap,  în  înţelesul  prezentei  legi,  sunt  acele 
persoane cărora, din cauza unor afecţiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc 
abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene, necesitând măsuri de 
protecţie în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale. 

Art. 2 – (2) De dispoziţiile prezentei legi beneficiază copiii şi adulţii cu handicap, 
cetăţeni  români,  cetăţeni  ai  altor  state  sau  apatrizi,  pe  perioada  în  care  au, 
conform legii, domiciliul ori reşedinţa în România. 

 

 

Drepturi şi facilităţi ce pot fi acordate pentru persoanele infectate cu HIV care sunt încadrate ca persoane 

cu handicap:



 

§  pensie de invaliditate (legea pensiilor);

§  ajutor special pentru handicap;

§  alocaţie de stat dublă, pentru copii;

§  bursă pentru elevi;

§  gratuitate pentru transportul public urban;

§  gratuitate pentru transportul interurban (limitat);

§  scutire abonament Romtelecom + 100 impulsuri;

§  indemnizaţie pentru însoţitor;

§  alocaţie de hrană;

§  supliment nutriţional.

 

 

 


